PLANO DE AULA SEMANAL – ANO 2020
TURMA:___JARDIM 1_______
PLANO DE AULA SEMANAL DE ___14____ À ___18_____ DE __SETEMBRO DE 2020_____________

PROFESSORES(AS): SIMONE PRADO MARTINS / EDUARDO ELEUTERIO DE LEMOS / FRED MADUREIRA COSTA
_TEMA: CORES E FLORES

___________________________________________________________________
EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA (PARCIAL)

DIAS DA
SEMANA

SEGUND
A-FEIRA

TEMPO
ESTIMADO
PARA
REALIZAÇÃO
DAS
ATIVIDADES

1 dia

1 dia

TERÇAFEIRA

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS

(EI03TS02)
Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura,
colagem, dobradura e escultura, criando produções
bidimensionais e tridimensionais.

Pintura mágica

(EI03CG05)
Coordenar suas habilidades manuais no atendimento
adequado a seus interesses e necessidades em situações
diversas.
(EI03EO06) Manifestar interesse e respeito por diferentes
culturas e modos de vida
(EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares e mimicas
em brincadeiras, jogos e atividades artísticas como dança,
teatro e músicas.

Traços

Utilizar tinta para criar um desenho abstrato e dialogar sobre

Desenvolver a coordenação motora

Atividade proposta EQUILIBRIO RECUPERADO,
Deve ser realizada de maneira Lúdica e construída com
materiais alternativos, desenvolve força corporal destreza e
inteligência e desenvolve várias possibilidades de equilíbrio
nos alunos.

QUARTA
FEIRA

1 dia

QUINTAFEIRA

1 dia

1 dia

SEXTAFEIRA

(EI03ET05)
Classificar objetos e figuras de acordo com suas
semelhanças e diferenças.

Colorindo as borboletas
Trabalhar as cores e os tamanhos, informando o maior e o
menor

(EI03ET07)
Relacionar números às suas respectivas quantidades e
identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência.

Colorindo com os números

(EI03EO07)
Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar
com conflitos nas interações com crianças e adultos.

Jogo da memória com as cores

(EI03EO06) Manifestar interesse e respeito por diferentes
culturas e modos de vida
(EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares e mimicas
em brincadeiras, jogos e atividades artísticas como dança,
teatro e músicas.

Utilizar a legenda dos números para colorir o desenho

Brincar com as coresl

Atividade proposta EQUILIBRIO RECUPERADO,
Deve ser realizada de maneira Lúdica e construída com
materiais alternativos, desenvolve força corporal destreza e
inteligência e desenvolve várias possibilidades de equilíbrio
nos alunos.

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:Traços, sons, cores e formas/ Corpo, gestos e
movimentos/ Espaços, tempos,quantidades relações e transformações/ O eu, o outros e nós
DIREITOSDE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA:Brincar, Participar , Expressar e Conhecer-se

